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HELIKOPTER YÖNETİMİ 

1. Giriş

Helikopterler uçuş esnasında esneklik ve neredeyse dikey yükseliş ve iniş ile karakterize, benzersiz bir 
uçak şeklidir. Bu, neredeyse her yere ulaşmalarını sağlar ve bu genellikle değişken uçuş yolları 
gerektirir.
Helikopterler topluluklara fayda sağlayan hizmetler için sıklıkla kullanılır.

Helikopter operasyonları esneklik gerektirir, çünkü konut alanlarında veya diğer uçakların nadiren 
veya asla uçmadığı belli alanlarda uçmaları gerekebilir.

2. İrtifalar

Çoğu havaalanında veya helikoptere, standart kalkış ve varış prosedürleri, mümkünse, ikiz motor 
helikopterlerinin 1500 ft.'nin altındaki konut alanlarına uçmamasını sağlar, ancak, normal uçuşa yerleşim 
alanlarında 1000 ft'ye kadar izin verilir. Daha düşük seviyeler iniş ve kalkış sırasında olur.

Helikopterlerin tipik yüksekliği, 500ft AGL'dir. 
Helikopterler uçağın pattern yönünün tersine uçabilir

Bazen, helikopterlerin daha düşük seviyelerde uçmaları gerekiyor. Bu, örneğin, kanun uygulama, arama 
ve kurtarma, ölçüm veya inşaat amaçları için olabilir. Bir helikopter pilotunun özel operasyonlar veya hava 
taşımacılığı operasyonları için 500 ft'nin altına inmesi gerekiyorsa, yetkilendirme gereklidir.

Buna ek olarak, acil bir duruma yanıt olarak kullanılan helikopterlerin koşullar talep etmesi durumunda 
normal prosedürlerin dışında çalışmasına izin verilmektedir.
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3. Helikopter Yönetimi

3.1. Genel konular 

Helikopter işlemleri normal olarak tüm gecikmeleri en aza indirgemek için sabit kanatlı uçakların akışından 
kaçınmalıdır.

Helikopterler, hava hareketi sırasında diğer hava araçlarına, araçlara ve personele doğru uçmaktan 
kaçınmalıdır.
Helikopterlerin sabit kanat trafiğinden nasıl kaçınmaları gerektiği konusunda özel yazılı kural yoktur.
Bununla birlikte, hava trafik kontrolörleri, helikopterin herhangi bir noktada, normal olarak, istenen iniş 
noktasına doğrudan yaklaşması için normal modelden çıkmasına izin verecektir.

Not: Bir uçak aynı anda aktif piste yaklaştığında (karşılıklı trafik bilgileri verildikten sonra) bir helikopter 
aktif piste paralel olarak taksi yoluna bir yaklaşım başlatmak olanaklıdır. Bununla birlikte, daha hızlı / 
daha büyük helikopterlerin sabit kanatlı uçaklarla tüm ilgili tarafların yararına entegre edilebileceği pek 
çok durum olacaktır.

Bir helikopteri uçuran her pilot, helikopterler için özel olarak yerel ya da ulusal yönetmeliklerle 
öngörülen herhangi bir rota ya da yüksekliğe uyacaktır.

3.2. İniş ve kalkış operasyonu

Yaklaşırken veya giderken, küçük helikopterler normalde bir pist kullanmazlar. Helikopterlerin doğrudan 
temas noktalarına direkt olarak uçmaları, ayrıca taksi yolları, rampalar veya park alanlarından yaklaşımlar 
ve ayrılmalar yapmaları da mümkündür. Helikopterler, belirli bir helikopter iniş alanından çalışabilir.

Kulenin diğer trafikten ayrılmasından sorumludur. Helikopter, diğer uçaklara kıyasla çok daha yakın bir 
biçimde uçabilir ve normal paternden pistin diğer tarafında kalabilir.

Helikopterler rüzgara ve trafiğe bağlı olarak iniş alanının içinde veya dışında düzgün uçabilirler

Yüzey düzleminde bir helikopter en az bir FATO ile donatılmalıdır.
Bir FATO, üzerinde bir helikopterin yaklaşma manevrasını bir havaya kalma veya inişe tamamlayan bir 
alan veya kalkış manevrası için herhangi bir harekete başlar.
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Helikopterler aynı şekilde sabit kanatlı uçaklarla çalışabilir, bir pist kullanarak kalkar ve iniş yapabilir 
ve taksi yollarını takip edebilir.

3.3. Yer Operasyonu

Havayolu taksi, hava limanlarındaki helikopter yer hareketi için tercih edilen zemin operasyonları ve 
koşulları sağlayan yöntemdir.

Aksi talep edilmedikçe veya talimat verilmediği sürece, pilotların AGL'nin 100 feet'in altında kalması beklenir.

Pilot, yalnızca, yapılan irtifa / operasyon için güvenli bir hava hızı seçmekle sorumludur. Hava taksi 
kullanıldığında aşağı yıkama efekti azaltılır ve bir noktadan diğerine hızlanma başlar.

Sabit Tekerlekli helikopterler uçak gibi yere taksi yapabilir.
Helikopterler, düşük hızla yerden etkilenen (25 feet'in altındaki) uçtukları taksileri 
terkedebilir.
Bazı havaalanlarında taksi yollarında veya helikopter operasyonları için hareketsiz alanlarda belirgin noktalar 
olabilir.

Helikopterlere, havaalanında rampa veya hava limanının dışında bir yerde olabilecek bu etkinlik için 
özel olarak belirlenmeyen kalkış için "hareketsiz" alana doğru taksi talimatı verilebilir.

Not: ATC, buna göre hareket etmek için helikopterin tekerlekli olup olmadığını bilir.

3.4. Holding Operasyonu

IVAO'da, hava trafik kontrolörü için ana yönetim hatası, sabit kanatlı bir uçak gibi helikopterin tutulmasını 
yönetmektir!

Bir helikopter pilotunun hava limanı çevresinde 'kontrollü' bir bölgeyi geçmesi gerekiyorsa, hava trafik 
kontrolünün helikopteri güvenli bir yere kadar tek bir yerde tutması gerekebilir. ( Control Zone ) 

ATC, yerleşim alanlarına olan etkisini en aza indirgemek için sanayi bölgelerinde, otoyollarda veya su 
üstünde kalmalarını isteyebilir. Ayrıca belirli bir bölgede kalmalarını da isteyebilir.
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4. Gürültü - Ses

Helikopter pilotları normal olarak, doldurulmamış güzergahları (örneğin, su yolları) veya otoyollar gibi 
ortam gürültü seviyelerinin yüksek olduğu alanları izleyerek gürültüye duyarlı alanlardan nasıl 
kaçınacağınıza dair tavsiyeleri içerecektir.
Genellikle, konut alanlarının üstünde, mümkünse şunları yapmalıdır:

en az 2000 ft (610 m) bir havada / dönme yüksekliğini korumak,• 

• 

• 

• 

• 

• 

hızı düşürmek
düşük gürültü hız / iniş ayarlarını 
gözlemleme 

keskin manevralardan kaçınmak
rotaları değişimi ( Gerekirse )  
Yüksek kalkış-iniş profilleri kullanmak




